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 כ' סיון תשפ"ב 
 2022יוני  19ראשון  יום

 81952מ/ 

 
 

 
  2022-06-01מיום :   007פרוטוקול וועדת תחבורה מס' :   הנדון: 

 
 משתתפים: 

                          ראש העיר    –אלי שבירו  •

 ראש העיר  מ"מ –יחיאל טוהמי  •

 חברת וועדה וחברת מועצה  –קרן קופלר  •

 מהנדס העיר  –שילה ענקי   •

 יועץ תנועה לרשות  –שעיה מגל  •

 מהנדס תנועה ונציג המשטרה  –בן ציון רום  •

 מפקח בניה  –נחשון דחבש  •

 אחראית הסעות, אגף חינוך  –ליז מזרחי  •

 איסר אהרונוב  –נציג ציבור  •
 

 הצבעה החלטה  תיאור כתובת מס'

הדגשת מעבר מדו סטרי   רחוב הערבה  1
 לחד סטרי )אוזן( + פסי 
האטה + מעבר חצייה  

 54ערבה 

הדגשת מעבר מדו סטרי לחד סטרי   .א
 מאושר  - )אוזן(

 מאושר  - האטה פס .ב

 בעד  3

 בעד  3 מאושר כולל פסי האטה   מעבר חצייה  15הנגב  2

סימון פס הפרדה בין   רח' בית אל  3
 נתיבים )רחוב משולב, בוצע

 ( כרגיל

 בעד  3 801מאושר, תמרור  

כיכר המציל   4
 היהודי 
 ומוריה 

 בעד  3 מאושר, יתוכנן ע"י יועץ התנועה  תחנות אוטובוס   3תוספת 

 בעד  3 , מוגבל לשעות 432מאושר תמרור   נשק וסע בכניסה לגן  4מוריה   5

נווה שאנן   6
55,59 

מ' פנויים   12-, בכפוף ל 432תמרור  מאושר  נשק וסע בכניסה לגן 

 לפני מעבר חצייה 

 בעד  3

חניון אורט   7
 יובלים

 

 בעד  t5.5 3מאושר , מעל  איסור חניית משאיות 

מרכז מסחרי   8
 'רובע א

חניון דרך  
 הנחשונים 

 

 בעד  t5.5 3לרכב מעל   433מאושר, תמרור   פריקה ללא חנייה  
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 1-2מבצע קדש  9

 
משאיות  יסור חניית א

לאחר הצומת בצד מזרח  
מבצע קדש/ מפרץ   של

 שלמה 

 בעד  3 מאושר 

אור זבולון   10
 )חנייה בבית 

 לחם 

איסור חנייה בשעות  
14:00-15:00 

-14:00בין השעות  432מאושר , תמרור 

15:00 

 בעד  3

 07גבלת זמן איסור חנייה  נשק וסע כללי  11
 

מאושר להגבלת שעות החנייה בהתאם  

להורדה והעלאת ילדים  לפרקי הזמן  

 בחלוקה לגנים ובתי ספר.

 בעד  3

 
 הערות : 

 , יוכן תכנון ע"י יועץ תנועה ויועבר לביצוע ע"י שפ"ע. לבסיום אישור הפרוטוקו •

 
 

 העתק : למשתתפים. 

 
 

 
 


